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Manifestações Maio
Tempo de resposta (média): 9,5 dias

Fonte: Sistema Ouvidor SES/SP
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Ÿ “Fui muito bem atendido pelo , o médico explicou muito bem, fiquei muito satisfeito com a orientação que recebi. Relata também que foi muito bem Dr. Rafael Bicarato
atendido por todos desde a portaria até a saída, atendimento muito rápido e humano”.

Ÿ “A dermatologista doutora  é uma excelente profissional, muito atenciosa, adorei. Deus abençoe”.Luiza

Ÿ “Parabéns, atendimento sempre perfeito. Continue assim,  telefonista atenciosíssima”.Luana

Ÿ “Quero deixar meu agradecimento a dermatologista , muito atenciosa e a cirurgia que fez pra retirar um tumor maligno perto do olho foi excelente! A marca Dra. Paula
ficou muito suave e hoje já estou de alta e muito feliz. Gratidão a todos!”.

Ÿ “Quero agradecer pelo atendimento prestado pelo ,  e outros que não recordo os nomes. Fui muito bem tratada, com carinho, sou idosa e diabética. Com Tiago João
carinho anteciparam minha ressonância. Agradeço sem palavras”.

Ÿ “Quero deixar o meu elogio a todos, fui muito bem atendido (  do RX ótima funcionária)”.Gessica

Ÿ “Agradecer  (Fisioterapeuta), minha qualidade de vida melhorou muito. Profissional excepcional!”.Paula

Ÿ “Gostei muito do atendimento, ”.foi ótimo

Ÿ “Atendimento pessoal ótimo, colaboradores ”.muito atenciosos

Ÿ “Ótimo, somente  e ”.elogiar agradecer

Ÿ “ ! Pessoas muito  no atendimento. Deus o abençoe”.Muito bom educadas

Ÿ “ , Deus abençoe a todos”.Continue sempre assim

Ÿ “ ”.Tudo ótimo

Ÿ “Ambiente  com profissionais ”.ótimo capacitados

Ÿ “Tudo aqui é ótimo, a tarde se fabrica sorrisos, o ”.paciente se sente muito bem

Ÿ “ ”.Nota 10 parabéns

Ÿ “Vocês , que Deus abençoe”.estão de parabéns

Ÿ “Parabéns pelo  com a  de nossa cidade”.compromisso saúde

Ÿ “Só tenho a agradecer por todo , ,  por todos, muito obrigado. Deus abençoe grandemente a todos”.carinho atenção paciência
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Ÿ “Está tudo ”.excelente nota 1000

Ÿ “Ótimo atendimento, profissionais , muito , sempre passo nos médicos aqui, exames, sempre fui bem atendida. Que Deus abençoe cada um maravilhosos atenciosos

que ”.trabalha no AME

Ÿ “Vocês , continue assim. Deus abençoe vocês”.são maravilhosos

Ÿ “ ”.Tudo ótimo

Ÿ “ ”.Parabéns

Ÿ “Todas as áreas são , profissionais . Obrigada pelo carinho e amor que nos dá, minha família agradece. Que Deus abençoe a cada um”.excelentes maravilhosos

Ÿ “Por mim sempre fui bem atendida. Que Deus ilumine a todos. , ”.Parabéns que seja cada vez melhor

Ÿ “Sem palavras para o . Obrigado a toda equipe”.atendimento excelente

Ÿ “Primeira vez que venho AME gostei de todos os atendimentos, não tenho o que reclamar, , fiz ressonância magnética. Deus abençoe todos vocês!”.estou agradecida

Ÿ “São profissionais , com atendimentos maravilhosos”.super qualificados

Ÿ “Pra mim tá ”.muito ótimo

Ÿ “ ”.Muito bom

Ÿ “Vocês estão de ”. parabéns

Ÿ “Só temos que  por vocês existirem e se prepararem para fazer o que fazem. . Que Deus abençoe a todos”.agradecer Parabéns

Ÿ “  as atendentes que são uns anjos que Deus coloca no nosso caminho. , Deus abençoe a todos”.Agradeço Obrigado

Ÿ “Vocês são muito , atendimento sem igual, fico muito agradecido. ”.  educados Muita atenção com o paciente
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